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REBOQUIN 
Detergente Ácido 

   PRODUTO PARA REMOÇÃO DE CIMENTO 
 

 Concentrado poder de limpeza e remoção de reboco – cimento seco em local indesejado; 
 Age de modo efetivo, promovendo uma decapagem superficial das superfícies laváveis; 
 Elevado poder se emulsionamento das sujidades gordurosas, limpa e higieniza as 

superfícies sem afetar as características originais; 
 Poderosa associação de tensoativos especiais com sequestrantes e quelantes de 

características ácidas, remove com facilidade depósitos calcários e cimento; 
 Apresenta a melhor relação custo/ benefício do mercado; 

 
Composição: Associação de Tensoativos não iônicos e aniônicos, agentes solubilizantes especiais, 

sequestrantes, agentes acidulantes, agente conservante e veículo aquoso, 

 
Finalidade e Uso: Em ambientes Comerciais, Hospitalares, Hoteleiras e Institucionais, REBOQUIN 
deve ser empregado em limpeza e decapagem em qualquer tipo de piso “Frio”, tais como: pedra 
mineira, Miracema, ardósia, mármore, etc. Formulado com tensoativos especiais, REBOQUIN 
confere as superfícies extraordinários brilho e renovação das cores. 

 
Especificações Técnicas: 
 
Aspecto: Líquido homogêneo                                         Odor: Característico  
Cor:   Característica                                                          pH sç á 1%: 1,5 – 2,5 
Densidade: 1,050 – 1,150g/ml 
                                   
 
Modo de Usar:  
 
Limpeza: REBOQUIN deve ser diluído na proporção de 1:4 ou até 1:20  litros de água, dependendo 
do grau ou tipo incrustação. Aplicar, esfregando a solução de REBOQUIN com auxílio de uma 
vassoura, promovendo assim a necessária ação mecânica. Em manchas localizadas, aplicar o 
produto REBOQUIN puro, promovendo a esfrega com auxílio de esponja. 
 
Embalagem: 

 Bombona plástica de polietileno, contendo  5/ 20 ou 50 Kg de REBOQUIN. 

 Caixa de papelão com 4 Bombona plástica de polietileno, contendo  5 Kg de REBOQUIN. 
 
 
Aut. Func./ MS n.: 3.02186     
  
Precauções de Uso: Produto Ácido! Pode provocar graves queimaduras! Ler as instruções do 
rótulo! Usar sempre luvas! Usar Óculos de Proteção! 
 
MANTENHA O PRODUTO FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS   
 
Evite inalação ou aspiração, contato com os olhos e contato com a pele. Em caso de contato com os 
olhos e a pele, lave com água em abundância. Em caso de ingestão, não provoque vômito e 
consulte imediatamente o Centro de Intoxicações ou o médico levando o rótulo do produto. Não 
reutilizar embalagem vazia para outros fins. Conservar em local fresco e seco.  
 
CEATOX (Centro de Atendimento Toxicológico) 0800-7713733. 


